
 

 

 

Zapojte svoju triedu do aktivity na zmierňovanie predsudkov medzi žiakmi 

  

Cez aktivitu Príbehmi proti predsudkom žiaci a žiačky 2. stupňa ZŠ môžu zažiť simuláciu výskumu na 

vlastnej koži. Dozvedia sa viac o tom, čo sú to predsudky a stereotypy, ako sa tvorí dotazník, aké 

podoby môže mať experiment a ako sa dajú vedecké poznatky z takéhoto výskumu preniesť do praxe. 

Cieľom je pracovať na zlepšovaní medziľudských vzťahov medzi  žiakmi a žiačkami k rôznym menšinám.  

Aktivita Príbehmi proti predsudkom bude súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov a zapojiť 

sa do nej môžu učitelia so žiakmi 2. stupňa ZŠ. Celý program prebehne v online forme, zapojení 

pedagógovia budú mať k dispozícii metodickú príručku a pokyny k absolvovaniu aktivity. Aktivitu 

odporúčame realizovať vždy iba s jednou triedou.  

Program bude pozostávať z nasledovných častí:  

• Anonymný online dotazník pre žiakov a žiačky zameraný na zistenie ich postojov pred 

aktivitou; 

• aktivita učiteľa so žiakmi podľa postupov z metodickej príručky; 

• anonymný online dotazník pre žiakov a žiačky zameraný na zistenie ich postojov po aktivite; 

• na konci aktivity so žiakmi a po vyplnení online dotazníka č. 2 bude žiakom a žiačkam pustené 

video, v ktorom sa dozvedia viac o tom, čo sú to predsudky a stereotypy, ako sa tvorí dotazník, 

aké podoby môže mať experiment a ako sa dajú vedecké poznatky z takéhoto výskumu 

preniesť do praxe. 

Metodika vychádza z príbehov projektu Stories that Move, kde mladí ľudia z rôznych európskych 

krajín, vrátane Slovenska, rozprávajú o svojej identite, skúsenostiach s rozmanitosťou i o predsudkoch 

a diskriminácii.  

Prihláste svoju školu do programu Príbehy proti predsudkom.  

Tento program pripravujeme v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV a Nadáciou 

Milana Šimečku.  

Aktivita Príbehmi proti predsudkom bola pôvodne realizovaná v rámci projektu APVV 14-0531 

Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a 

experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach, na ktorom participovali 

ÚVSK SAV a FSEV UK.  

  

  

 

https://www.storiesthatmove.org/sk/domov/
https://form.jotform.com/202742879011050
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